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Introducere 

 

Lucrarea de față pornește de la constatările unei cercetări realizate în cadrul proiectului 
SWIM1 în rândul specialiștilor din sistemele de recepție pentru migranți din mai multe țări 
europene participante la proiect, concluzii confirmate ulterior și în cadrul unei mese rotunde 
dedicate prevenirii și protecției femeilor și fetelor migrante victime ale violenței de gen organizate 
în cadrului proiectului menționat la care au participat actori relevanți din domeniu de la nivel 
european2. Studiul subliniază necesitatea formării personalului care lucrează în sistemele de 
recepție pe trei teme transversale majore: prevenirea victimizării, identificarea victimelor violenței 
de gen, respectiv protecția și asistarea acestora. 

Chiar dacă analiza SWIM vizează un domeniu specific (nevoile profesioniștilor privind 
asistența persoanelor migrante) responsabilitatea privind abordarea celor trei dimensiuni nu 
aparține doar serviciilor de imigrări ci și altor instituții publice. Mai mult, din practica organizațiilor 
partenere de asistență a persoanelor migrante în cele 5 țări participante în proiect reiese faptul că 
există și instituții și organizații care, chiar dacă nu au atribuții specifice în ceea ce privește asistența 
persoanelor migrante, pot contribui într-o măsură importantă prin oferire de informații, 
conștientizarea persoanelor migrante cu privire la riscurile privind violența de gen, drepturile 
persoanelor migrante în România și în UE privind protecția împotriva violenței, educația privind 
valorile democratice și drepturile omului (activități de prevenire) sau pot contribui la identificarea 
victimelor violenței și la asistența acestora. 

Studiul SWIM arată că profesioniștii din țările participante la cercetare consideră că femeile 
migrante suferă abuzuri într-un număr mai mare decât cel raportat, și că acestea sunt într-un risc 
mai mare de a deveni victime ale violenței pe bază de gen decât membrii populației generale. Prin 
urmare implicarea practicienilor care lucrează în mod specific cu persoane migrante dar și a celor 
care, prin natura profesiei, pot contribui la prevenirea violenței de gen în rândul migranților, la 
identificarea victimelor sau la protecția și asistența acestora, chiar dacă nu au obligații specifice 
trasate de legislația în vigoare pe una sau mai multe din dimensiunile analizate, este extrem de 
importantă. În cele ce urmează ne propunem să clarificăm aceste roluri și contribuții din 
perspectiva cadrului legal românesc. 

 
Autorii 

                                                           
1 https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/06/Swim_Fact_Sheet_DEF.pdf 
2 Mr. Pierfrancesco Majorino (membru al Parlamentului European), reprezentanți ai Comisiei Europene (DG Justice 
and Consumers – Gender Equality Unit; DG Home Affairs – Asylum Unit), UN Women, PICUM, EPIM Programul 
European pentru Integrare și Migrație, Biroul European al Crucii Roșii, END FGM European Network, FEANTSA, 
Eurochild, GAMS Belgium, Women’s Lobby, European Network of Migrant Women, Medecins du Monde Belgium. 
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I. PROTECȚIA PERSOANELOR MIGRANTE ÎN CENTRELE REGIONALE DE CAZARE ȘI 
PROCEDURI PENTRU SOLICITANȚII DE AZIL 

Potrivit Legii 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România cetățenii străini sau apatrizi, aflați pe 
teritoriul României sau la frontieră pot solicita, în scris sau oral, protecţia statului român (cu excepţia unor 
situații prevăzute expres de lege)1. Formele de protecție care pot fi solicitate sunt protecția 
internațională2 (statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară) și protecția temporară3 
(art. 2, alin. (2) lit. a). 

Conform Legii 122/2016 privind azilul în România, pe durata procedurii de azil, solicitantul de azil 
care cere acordarea unei forme de protecţie are următoarele drepturi4: 

a) Dreptul de a rămâne pe teritoriul României, pe durata procedurii; 

b) Dreptul de a fi consiliat și asistat de un avocat în toate etapele procedurii de azil;  

c) Dreptul de a beneficia cu titlu gratuit, de un interpret, în toate etapele procedurii de azil; 

d) Dreptul de a beneficia de asistența unui reprezentant al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi (UNHCR), în toate etapele procedurii de azil; 

e) Dreptul de a beneficia de asistența unui reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau 
străine, în toate etapele procedurii de azil; 

f) Dreptul de a fi informat, într-o limbă pe care o cunoaște cu privire la drepturile şi obligațiile legale pe 
care le are pe parcursul solicitării de azil; 

g) Dreptul la protecţia datelor individuale şi a oricăror alte informații legate de procedura de azil;   

h) Dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate;   

                                                           
1 Potrivit legii menționate autoritățile competente să primească o cerere de azil sunt: structurile Inspectoratului General pentru 
Imigrări, structurile Poliției de Frontieră Române, unitățile de poliție în cadrul cărora sunt constituite și funcționează centre de 
reținere și arestare preventivă, respectiv structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției. 
2 Persoanele care au nevoie de protecție internațională „sunt nevoite să părăsească țara pentru  a-și salva viața sau pentru a-
și păstra libertatea. Acestea nu beneficiază de nicio protecție în țara lor de origine; de fapt, adesea propriul lor guvern este cel 
care le amenință cu persecuțiile. În cazul în care alte țări nu le primesc și nu le oferă protecție, ele pot expune aceste persoane 
pericolului de a muri, de a suferi persecuții sau alte încălcări grave ale drepturilor omului” (Uniunea Europeană, 2016). 
3 Protecția temporară este „o procedură cu caracter excepțional menită să asigure, în cazul unui flux masiv sau al unui flux 
masiv iminent de persoane strămutate din țări terţe care nu se pot întoarce în ţara de origine, protecţie imediată şi temporară 
unor astfel de persoane, în special dacă există şi riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse 
pentru funcționarea sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care au nevoie de protecţie” (Legea 
122/2006, art. 2, lit. i. 
4 Legea nr. 122, din 4 mai 2006, privind azilul în România, actualizată  la data de 3 octombrie 2008 si completată cu Hotărârea 
nr. 14 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006. 
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i) Dreptul de a participa la activităţi de acomodare culturală; 

 j) Dreptul de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispune 
de mijloacele materiale necesare ; 

k) Dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea Inspectoratului General pentru 
Imigrări până la încetarea dreptului de a rămâne pe teritoriul României, pentru solicitantul de azil care nu 
are posibilitatea financiară de a-și acoperi singur aceste cheltuieli;  

l) Persoanele cu nevoi speciale care solicită azil în Romania vor beneficia de adaptarea condiţiilor de cazare 
şi asistenţă în centrele de proceduri teritoriale si vor primi asistenţă medicală adecvată;   

m) Dreptul la asistență medicală primară şi de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit; 

n) Dreptul la accesarea unui loc de muncă după îndeplinirea unei perioada de 3 luni de la data depunerii 
cererii de azil, dacă solicitantul de azil;   

o) Solicitanții de azil minori vor fi înscriși la învățământul școlar obligatoriu, în aceleași condiţii ca şi minorii 
cetățeni români; 

Recunoașterea statutului de refugiat sau acordarea protecției subsidiare conferă beneficiarului 
următoarele drepturi5: 

a) să rămână pe teritoriul României și să obțină permis de ședere și document de călătorie pentru trecerea 
frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protecție i se atribuie un cod numeric personal, care se 
înscrie în permisul de ședere și în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat; 

b) să își aleagă locul de reședință și să circule liber, în condițiile stabilite de lege pentru străini; 

c) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activități nesalarizate, să exercite profesiuni 
libere și să efectueze acte juridice, să efectueze acte și fapte de comerț, inclusiv activități economice în 
mod independent, în aceleași condiții ca și cetățenii români; 

d) să își transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte țări, în vederea 
reinstalării; 

e) să beneficieze de tratamentul cel mai favorabil prevăzut de lege pentru cetățenii străini în ceea ce 
privește dobândirea proprietăților mobiliare și imobiliare; 

f) să beneficieze de protecția proprietății intelectuale, în condițiile stabilite de lege; 

g) să beneficieze de asigurări sociale, de măsuri de asistență socială și asigurări sociale de sănătate, în 
condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români; 

                                                           
5 Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, art. 20. 

https://lege5.ro/Gratuit/ha2tqmbu/legea-nr-122-2006-privind-azilul-in-romania?pid=15260884#p-15260884
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h) să aibă acces la toate formele de învățământ, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români; 

i) să beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetățenilor români în ceea ce privește libertatea de 
a practica propria religie și de instruire religioasă a copiilor săi; 

j) să beneficieze de dreptul la protecția datelor personale și a oricăror alte detalii în legătură cu cazul său; 

k) să beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce privește asociațiile cu scop apolitic și nelucrativ și 
sindicatele profesionale, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români; 

l) să aibă acces liber la instanțele de judecată și la asistența administrativă; 

m) să primească, la cerere, în limitele disponibilităților financiare ale statului, în condiții stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, un ajutor lunar nerambursabil, denumit în continuare ajutor, al cărui cuantum este 
raportat la indicatorul social de referință, pentru o perioadă de maximum 12 luni, dacă, din motive 
obiective, este lipsit de mijloacele de existență necesare;  

n) să participe, la cerere, la programele de integrare și să fie cazat în centrele Oficiului Român pentru 
Imigrări, în condițiile stabilite de lege;  

o) să își stabilească domiciliul legal în România, potrivit legislației privind regimul juridic al străinilor; 

p) să poată beneficia, la cerere, de asistență în vederea repatrierii voluntare. 

q) să aibă acces la dobândirea unei locuințe, în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români; 

r) să beneficieze de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește echivalarea studiilor sau a 
perioadelor de studii, recunoașterea diplomelor, atestatelor și certificatelor de competență, precum și a 
calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România, în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

Gestionarea (primirea, înregistrarea și procesarea) solicitărilor de azil (pentru obținerea statutului 
refugiat) se realizează de către Direcția Azil şi Integrare din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări 
(instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne) prin cele șase Centre Regionale de Cazare 
şi Proceduri pentru Solicitanți de Azil din Bucureşti, Galați, Giurgiu, Rădăuți, Șomcuța Mare şi Timișoara6. 

                                                           
6 În 2019, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, în Romania au fost depuse 2.592 de cereri de acordare a unei forme 
de protecție internațională, cele mai multe fiind depuse la centrele din Timișoara, București și Giurgiu. Referitor la țara de 
origine, solicitanții de azil au provenit din state precum Irak (686), Siria (460), Afganistan (200), Algeria (130).  
Pe lângă cererile noi mai erau deja înregistrate un număr total de 3.880 de persoane cu un statut de protecție, din care 1.550 
aveau statut de refugiat iar 2.330 de persoane beneficiau de protecție subsidiară. Principalele trei țari de origine a acestora 
sunt Siria (2.090 persoane), Irak (881 persoane) și Afganistan (148) persoane. Alte 116 persoane beneficiare de statut de 
protecție în România provin din Iran, 107 persoane din Somalia iar 85 de refugiați sunt apatrizi (www.igi.mai.gov.ro). Din 
punctul de vedere al vârstei 1.080 de persoane sunt minore (28%), 66 de persoane sunt persoane cu vârsta peste 65 de ani 
(2%) iar majoritatea refugiaților stabiliți în România sunt adulți cu vârsta între 18 – 64 ani, respectiv 2735 de persoane (70%). 
În ceea ce privește genul – 1.400 din totalul de 3880 de persoane cu o formă de protecție în România, sunt de gen feminin 
(36%) din care 490 persoane minore, 884 persoane adulte au vârsta între 18 și 64 de ani iar 26 de persoane au vârsta peste 65 

http://www.igi.mai.gov.ro/
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În Centrele Regionale de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanți de Azil pot fi cazați, la cerere atât 
solicitanții de azil, pe perioada procesării solicitării de azil, cât și persoanele care au dobândit protecție 
internațională în România (statut de refugiat sau protecție subsidiară) în perioada participării în programul 
de integrare (până la 18 luni). Centrele de cazare dispun de camere de locuit şi bucătării dotate 
corespunzător, precum şi de spaţii de recreere (camere de rugăciune, cluburi, camere de joacă, săli de 
calculatoare şi săli de sport) care sunt folosite gratuit de către solicitanții de azil. Sunt asigurate de 
asemenea gratuit produse de igienă personală şi de curăţenie, precum şi bunurile materiale necesare 
pregătirii şi preparării hranei şi servitului mesei. Persoanele care au dobândit protecție internațională în 
România trebuie să achite lunar o contribuţie reprezentând costul utilităţilor. Sunt exceptate de la plata 
utilităţilor persoanele vulnerabile, conform prevederilor OG 44/2004. 

În cadrul Centrelor Regionale există și spații închise special amenajate destinate cazării temporare 
a solicitanților de protecție internațională în cazul în care aceștia prezintă un „pericol pentru securitatea 
națională sau pentru limitarea abuzurilor la procedura de azil”7. 

În Romania funcționează două Centre de Custodie Publică (în localitățile Horia, județul Arad și 
Otopeni, judeţul Ilfov), locuri închise, special amenajate şi destinate cazării temporare a străinilor care au 
fost luați în custodie publică, administrate de Inspectoratul General pentru Imigrări. Luarea în custodie 
publică este „măsura de restrângere temporară a libertății de mișcare pe teritoriul României, dispusă 
împotriva străinilor în scopul îndeplinirii tuturor demersurilor necesare îndepărtării sub escortă”.8 

În fiecare din cele 6 Centre Regionale de Cazare si Proceduri pentru Solicitanți de Azil din România 
sunt prezente și organizații nonguvernamentale care oferă servicii complementare respectiv: Asociația 
AIDRom (asistență socială), Asociația ICAR (servicii medicale și psihologice), Consiliul Național Român 
pentru Refugiați (asistența juridică), Asociația JRS (servicii de repatriere voluntară) și Asociația Salvați 
Copiii (servicii educaționale pentru minori). 

În ceea ce privește asigurarea asistenței și protecției împotriva violenței de gen atât solicitanții 
de azi cât și refugiații cazați în centrele de cazare și proceduri beneficiază, conform OUG nr. 194 din 12 
decembrie 2002 privind regimul străinilor în România9, de toate drepturile generale garantate de 
Constituție şi de alte legi precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România 
este parte (art. 3). 

 

                                                           
de ani. Solicitanții de sex masculin (64 % din numărul total de refugiați din România) numărau 590 de persoane minore și 1851 
persoane adulte, din care 39 de persoane cu vârsta peste 65 de ani (Adresa Nr. 347761 / 15.01.2020 emisă de Inspectoratul 
General pentru Imigrări). 
7 Legea nr. 331/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor, art. 19. 
8 OUG nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, art. 101. 
9 consolidată la data de 04 octombrie 2016. 

https://lege5.ro/Gratuit/ha4danzqhe/legea-nr-331-2015-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-strainilor?pid=86622789#p-86622789


9 
 

II. CE ESTE VIOLENȚA DE GEN? 

Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) definește violenţa sexuală şi de 
gen ca fiind „tipul de violenţă îndreptată împotriva unei persoane pe motive ce au de-a face cu genul sau 
sexul unei persoane” (UNHCR, 2003, pag. 10). Aceasta include violenţa domestică, violul, abuzul sexual şi 
hârțuirea sexuală, intimidarea la școală şi locul de muncă, traficul de fiinţe umane şi prostituția forțată. 
Atât femeile, bărbații, cât şi băieții şi fetele pot fi la fel de afectați; din punct de vedere statistic dar și al 
varietății formelor de violență la care sunt supuse femeile şi fetele sunt grupul cel mai afectat de violenţa 
sexuală sau de gen10. 

În anul 1993 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat „Declaraţia privind eliminarea 
violenţei împotriva femeilor”, act ce a definit noțiunea de "violenţă împotriva femeii".  

Conform Declaraţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite, "violenţă împotriva femeii" înseamnă „orice 
formă de violenţă bazată pe sex care determină posibile sau reale prejudicii psihice, sexuale sau 
psihologice, inclusiv amenințări, constrângeri sau limitări arbitrare ale libertății, indiferent dacă acestea 
au loc în public sau în privat”11. 

Declarația scoate în evidență grupurile de femei care au o vulnerabilitate mai mare la violență 
respectiv femeile aparținând unei minorități, femei refugiate sau migrante, femei care trăiesc în mediul 
rural sau comunități retrase, femei sărace, femei instituționalizate sau în detenție, femei cu dizabilități, 
femei în vârstă sau femei în situațiile de conflict armat.  

În prezent documentul de referință la nivelul statelor membre ale Uniuni Europene cu privire la 
problematica abordată este „Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice” din 12/04/2011 (cunoscută și sub numele „Convenția de la 
Istanbul”), care definește violența împotriva femeilor astfel:  

„o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor şi va însemna 
toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau 
suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea 
acțiuni, coerciția sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viaţa 
privată”. 

...„violenţa de gen împotriva femeilor” va însemna violenţa care este direcționată împotriva unei 
femei pentru că ea este o femeie sau care afectează femeile în mod disproporționat”12. 

                                                           
10 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures. 
11 Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Rezoluția Nr. 48/104 din 
20 Decembrie 1993, art. 1. 
12 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice din 
12/04/2011 (Convenția de la Istanbul), art. 3. 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Statele sunt chemate, conform Convenției de la Istanbul, să întreprindă acțiuni pentru a preveni 
violența împotriva femeilor  prin eradicarea prejudecăților, obiceiurilor, tradițiilor şi a altor practici, care 
sunt bazate pe ideea inferiorității femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbați, respectiv: 

- Creşterea gradului de conștientizare a violenței împotriva femeilor. 
- Educaţia privind egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, 

rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva 
femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacității în evoluție a elevilor, în 
curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie. 

- Formarea profesioniştilor care se ocupă de victimele sau de autorii tuturor actelor de violenţă 
împotriva femeilor. 

- Intervenţia preventivă şi programele de tratament destinate învățării autorilor violenţei domestice 
să adopte un comportament non-violent în relaţiile interpersonale, în vederea prevenirii violenţei 
ulterioare şi a modificării modelelor comportamentale violente. 

- Participarea sectorului privat şi a mass media la elaborarea şi implementarea politicilor şi la 
stabilirea directivelor şi a standardelor de autoreglementare pentru a preveni violenţa împotriva 
femeilor şi a creşte respectul pentru demnitatea lor. 

Prevederile convenției se referă atât la persoanele adulte de gen feminin cât și la cele cu vârsta 
sub 18 ani (art.3, lit. f din Convenție). 

În România o definiție utilizată pentru particularizarea violenței asupra copilului este cea oferită 
de „Metodologia cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile 
de violență asupra copilului și de violență în familie din 19.01.2011”.  

Astfel, violența asupra copilului este un „concept complex şi integrator pentru diversele forme 
de abuz fizic, verbal, emoţional, sexual, neglijare, exploatare economică/exploatare prin muncă, 
exploatare sexuală, răpire şi/sau dispariție, migrație în situaţii de risc, trafic, violenţă prin internet etc., 
raportându-se la toate mediile cu care copilul se află în relaţie: familie, instituţii de învăţământ, 
medicale, de protecţie, medii de cercetare a Infracţiunilor şi de reabilitare/detenție, internet, mass-
media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc”.13 14 

                                                           
13 Metodologia-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra 
copilului și de violență în familie din 19.01.2011, art. 2, pct. 3 
14 Metodologia-cadru propune un portret al femeii victimă a violenţei în familie, cu următoarele caracteristici:  
a) pierderea încrederii în sine, a valorii de sine şi a controlului;  
b) neglijență personală, mai ales în privinţa igienei şi nutriţiei;  
c) stres ridicat şi frică ducând la declanşarea unor boli psihosomatice (ulcer, migrene etc.);  
d) agravarea bolilor cronice (astm, boli coronariene etc.);  
e) creşterea consumului de droguri şi de alcool, mai ales în cazurile în care existau tendinţe de consum al acestora;  
f) posibilitatea deplasării furiei asupra copiilor, devenind violentă la rândul său. 
Iar agresorului familial este definit de:  
a) istorie personală cu abuz în copilărie;  
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Tipologia violenței de gen include: 

a. Violența cauzată de partenerii intimi și violența domestică 

Violența cauzată de partenerii intimi este una din cele mai răspândite forme de violență directă 
împotriva femeilor. Aceasta include o varietate de acte coercitive sexuale, psihologice și fizice folosite 
împotriva femeilor adulte și adolescente de către un partener intim actual sau un fost partener.  

Violența cauzată de partenerii intimi este definită de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind 
”comportamentul unui partener intim ce cauzează suferințe fizice, sexuale sau psihologice, inclusiv acte 
de agresiune fizică, constrângere sexuală, abuz psihologic și comportamente manipulatoare” 
(Organizația Mondială a Sănătății, 2002). 

Violența domestică este definită ca ”orice act de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau 
economică, care survine în familie sau în unitatea domestică sau între foștii sau actualii soţi sau parteneri, 
indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același domiciliu cu victima” (art. 3, Convenția de la 
Istanbul). Cele două forme principale ale violenței domestice sunt violența sexuală între soți sau parteneri 
actuali sau foști soți sau parteneri și violența dintre generații, care de obicei apare între părinți și copii15. 

În România „Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie definește violența domestică (la art. 3) ca fiind 

“orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, 
socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum 
și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima." 

 

  

                                                           
b) nemulţumiri la locul de muncă;  
c) consumul de alcool sau de droguri;  
d) atracţia pentru arme;  
e) neîncredere în sine;  
f) instabilitate emoţională, imaturitate emoţională;  
g) temperament coleric;  
h) atitudine critică, ironică, dominantă; 
i) schimbul frecvent de parteneri;  
j) învinovățirea altora pentru eșecurile proprii;  
k) genul gelos, posesiv;  
l) abilităţi scăzute în viaţa intimă, viață intimă agresivă;  
m) opinii rigide cu privire la rolul femeii şi al bărbatului. 
15 „Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence”, Istanbul, 11.V.2011. 
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Conform legii menționate, violența domestică se poate manifesta sub următoarele forme: 

• violența verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 
amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare; 

• violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de 
tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în 
orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare 
ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice 
fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate 
de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de 
transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează 
temere, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

• violența fizică - vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, 
înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv 
mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect 
similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau 
sănătate și integritate corporală, altele decât cele de la lit. e; 

• violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, 
manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal; 

• violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv 
lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă 
necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a 
poseda, folosi și dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor 
comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, 
inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

• violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea 
frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării 
profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, 
deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și alte 
acțiuni cu efect similar; 

• violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-
spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a 
accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în 
limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credințe 
și practici spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu 
repercusiuni similare." 
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b. Traficul de persoane 

Traficul de persoane16 este infracțiunea care cuprinde  

„(1) recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul 
exploatării acesteia, săvârșită: a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; 
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită 
vulnerabilitate a acelei persoane; c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte 
foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane (...)”17. 

Prin exploatarea unei persoane se înțelege: 

a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; 
b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; 
c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării 
de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; 
d) obligarea la practicarea cerșetoriei; 
e) prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.18 

c. Căsătoria forțată  

Căsătoria forțată reprezintă uniunea a două persoane, dintre care cel puțin una nu și-a dat acordul 
liber și deplin cu privire la căsătorie, conform Rezoluţiei 1468/2005 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei cu privire la căsătoriile forţate şi căsătoriile copiilor (art. 4).  

  

                                                           
16 Din punct de vedere statistic, anul 2019 a cunoscut o creștere a numărului de victime detectate și înregistrate cu 28,8%, de 
la 497 victime identificate în 2018 la 698 în 2019. Persoanele de cetățenie română sunt majoritare, dar intervine un element 
de noutate în ceea ce privește cetățenia, astfel că au fost identificate și 12 victime cetățeni străini, 10 dintre aceștia fiind minori. 
Traficul în scopul exploatării sexuale are o pondere de aproximativ 74,2 % din total, ceea ce explică și creșterea numărului de 
victime de gen feminin, acesta reprezentând 83% (581) din cifra totală. În anul 2019, traficul intern se situează la o cotă de 
55% din totalul victimelor identificate, ponderea acestuia fiind în creștere față de anul anterior. În ceea ce privește traficul 
extern, preponderența o are spațiul Uniunii Europene. Se constată o schimbare a ierarhiei în cazul Germaniei, care devansează 
Marea Britanie (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, „Analiză succintă privind victimele traficului de persoane 
în 2019”, accesată pe www.anitp.ro la data de 30 martie 2020).  
Profilul victimei adulte de gen feminin: are între 18 și 25 ani, are studii gimnaziale sau liceale, este necăsătorită, provine cel 
mai probabil din județele Dolj, Iași, Brăila, Galați,  este în general din mediul urban (Agenția Națională împotriva Traficului de 
Persoane: Analiză succintă privind victimele traficului de persoane în 2019 accesata pe www.anitp.ro). 
Profilul victimei minore: este de gen feminin, are între 14 și 17 ani, provine din mediul rural, cel mai probabil din județele Dolj, 
Bacău, Mureș și mun. București, are studii gimnaziale (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane: Analiză succintă 
privind victimele traficului de persoane în 2019 accesata pe www.anitp.ro la data de 30 martie 2020). 
17 Codul Penal din 17 iulie 2009, art. 210. 
18 Idem, art. 182. 

http://www.anitp.ro/
http://www.anitp.ro/
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d. Căsătoria copiilor  

Căsătoria copiilor, sau căsătoriile la o vârstă fragedă, sunt acele căsătorii în care cel puțin una 
dintre părți are sub 18 ani. Rezoluţia 1468/2005 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire 
la căsătoriile forţate şi căsătoriile copiilor condamnă căsătoria copiilor ca fiind încălcare a drepturilor 
copiilor cu consecințe grave fizice și psihologice asupra acestora (art. 8).  

e. Mutilarea genitală a femeilor (MGF) 

Un tip de violență mai puțin cunoscut și întâlnit în România este mutilarea genitală a femeilor 
(MGF). Mutilarea genitală a femeilor este definită ca fiind procedura care constă în "îndepărtarea parțială 
sau totală a organelor genitale externe feminine, sau crearea altor leziuni organelor genitale feminine din 
motive non-medicale” (Organizația Mondială a Sănătății, 2008, p. 4). Aceasta este recunoscută ca o 
încălcare a drepturilor femeilor și fetelor. Profesioniștii care lucrează cu persoane migrante (inclusiv cei 
din domeniul medicinei de urgență și legale) trebuie să dețină cunoștințe referitoare la existența și la 
modul în care se evaluează acest tip de violență pentru a-l putea identifica fără a produce traume 
suplimentare victimei. 

f. Violența „în numele „onoarei” 

Violența „în numele onoarei” este un termen utilizat pentru a descrie violența comisă în cadrul 
familiei extinse care este motivată de nevoia de a restabili prestigiul în comunitate, care se presupune că 
a fost afectat ca urmare a comportamentului victimei. Majoritatea victimelor sunt fete și femei, dar și 
bărbații pot fi afectați de această formă de violență. Fetele și femeile pot afecta onoarea familiei prin 
expresii ale autonomiei, mai ales dacă aceste expresii au loc în legătură cu sexualitatea. O femeie poate 
aduce atingere onoarei familiei dacă refuză o căsătorie aranjată, are o relație cu o persoană care nu are 
aprobarea familiei, rămâne însărcinată în afara căsătoriei, reclamă un episod de violență domestică, 
divorțează sau refuză să divorțeze atunci când familia i-o cere, sau dacă cere custodia copiilor după divorț 
etc.19. 

 

  

                                                           
19 http://hbv-awareness.com/honour-based-violence/. 

http://hbv-awareness.com/honour-based-violence/
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III. PREVENIREA VIOLENȚEI DE GEN 

Prevenirea violenței de gen revine în principal următoarelor instituții: Inspectoratului General 
pentru Imigrări, Inspectoratului General al Poliției Române, direcțiilor generale de asistență socială și 
protecția copilului, serviciilor publice de asistență socială,, serviciilor de probațiune, Agenției Naționale 
împotriva Traficului de Persoane. Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății la nivel central au de asemenea atribuții directe în 
ceea ce privește prevenirea violenței de gen. 

Conform Legii Nr. 174/2018 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
din Romania au obligaţia de a „lua măsurile necesare pentru prevenirea violenţei domestice, pentru 
preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei 
domestice, inclusiv prin furnizarea de informaţii şi programe de educaţie despre modalitățile în care se 
pot preveni, evita, recunoaște şi raporta cazurile de violenţă” (art. 7)20. 

În ceea e privește activitatea de prevenire, documentul reunește principiile de lucru care trebuie 
respectate, redă succint datele esențiale despre principalele forme ale violenței asupra copilului și ale 
violenței în familie, subliniază rolul și responsabilitățile diferitelor instituții și ale profesioniștilor implicați 
în prevenire, stabilește proceduri de colaborare intra și interinstituțională în acest domeniu. 

a. Inspectoratul General pentru Imigrări 

Inspectoratul General pentru Imigrări are obligația implementării de activități de informare care 
au ca scop prevenirea violenței de gen. Conform Regulamentului de ordine interioară al centrelor 
regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din 25.08.2016 publicat în Monitorul Oficial al 
României la 02 septembrie 2016, articolul 60, angajații centrelor informează persoanele cazate în centre 
cu privire la ce este violența sexuală sau de gen, precum și cu privire la consecințele producerii acestor 
fapte. Regulamentul mai prevede obligativitatea informării solicitanților de azil cazați în centrele regionale 
de proceduri și cazare (CRCPSA) interzicerea exercitării de acte de violență asupra celorlalți străini cazați, 
precum și asupra oricăror altor persoane. 

 Inspectoratul General pentru Imigrări gestionează în România Fondul European Azil Integrare și 
Migrație, care cofinanțează programe de consiliere socială și juridică pentru solicitanți de azil și 
beneficiarii unei forme de protecție, indiferent dacă sunt cazați în cadrul CRCPSA sau nu. Prin aceste 
programe, asistenți sociali și consilieri juridici informează grupul țintă despre drepturile și obligațiile pe 
care le au conform legislației românești si organizează sesiuni de informare cu privire la violența de gen. 

                                                           
20 Legea nr. 174/2018 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie, art.7. 
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b. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) are următoarele 
responsabilități în domeniul prevenirii şi combaterii violenței domestice, conform „Hotărârii Nr. 797/2017 
din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal” 21:  

1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenței 
domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice şi 
agresorilor familiali;  

2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenței 
domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice şi 
agresorilor familiali;  

3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizații neguvernamentale şi cu alți reprezentanți ai 
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii 
violenței domestice; 

4. fundamentează şi propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului 
Bucureşti înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituţiilor publice care oferă servicii 
destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;  

5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale 
violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 
vigoare;  

6. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care 
funcţionează;  

7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile 
către servicii de specialitate/mediere;  

8. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date 
privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

DGASPC coordonează echipe intersectoriale locale (EIL), conform Metodologiei cadru privind 
prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și 
de violență în familie din 19.01.2011, care au ca scop prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin 
muncă si pot avea atribuții și în domeniul violenței asupra copilului și al violenței în familie (pct. IV). 

                                                           
21 Hotărârea nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. 
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EIL identifică exemple de bune practici în domeniul prevenirii, în vederea diseminării acestora 
către profesioniști participă la activități de prevenire în școli și comunități, precum și de informare a 
publicului, inclusiv prin mass-media. De asemenea echipele intersectoriale locale întocmesc raportul 
anual privind activitatea din domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în 
familie, pe care îl înaintează Direcției generale protecția copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale (DGPC - MMFPS). 

Membrii EIL sunt reprezentanți ai următoarelor instituții: DGASPC, inspectoratul județean de 
poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și unități de poliție ale sectoarelor,  
inspectoratul de jandarmi județean/Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București,  direcția 
județeană de sănătate publică/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București,  inspectoratul școlar 
județean/Inspectoratul Școlar General al Municipiului București, inspectoratul teritorial de muncă și 
organizații neguvernamentale. 

Totodată se recomandă implicarea reprezentanților primăriilor, sindicatelor, patronatelor, 
bisericii, serviciilor de probațiune, unităților de medicină legală, unităților de primire în regim de urgență 
și centrelor regionale ale Ministerului Administrației și Internelor - Agenția Națională împotriva Traficului 
de Persoane. 

EIL are rol consultativ pentru factorii de decizie în ceea ce privește elaborarea de strategii și 
realizarea de activități de prevenire prin formularea unor recomandări. 

c. Serviciul public de asistență socială 

Potrivit „Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului” serviciul public de 
asistență socială (înfiinţat la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor) trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru prevenirea violenței în familie (art. 39). 

d. Inspectoratul General al Poliției Române 

Inspectoratul General al Poliției Române prin Birourile de Analiză și Prevenirea Criminalității, 
conform „Hotărârii nr. 196 din 17 Martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi 
Internelor de realizare a ordinii şi siguranței publice, pentru creşterea siguranței cetățeanului şi prevenirea 
criminalității stradale”, are ca sarcini desfășurarea de activităţi informativ-preventive în comunităţi cu risc 
de victimizare precum și inițierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru 
prevenirea şi reducerea criminalității comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranță 
civică (art. 2.1. pct. H). 

Inspectoratul General al Poliției Române face parte din echipele intersectoriale locale (EIL) care au 
rol de prevenire în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului și a violenței în familie prin 



18 
 

participarea la activități de prevenire în școli și comunități, precum și de informare a publicului, inclusiv 
prin mass-media.22   

e. Serviciile de probaţiune locale 

Serviciul de probațiune locale desfășoară, conform Legii nr. 174/2018 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie activităţi de 
reintegrare socială a persoanelor sancționate cu măsuri sau pedepse neprivative de libertate pentru 
infracţiuni de violenţă domestice, care pot avea scopul prevenirii recidivei actelor de violență (art. 11).  

f. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane 

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, în cooperare cu instituțiile interesate, precum 
și cu organizații neguvernamentale, organizații internaționale și reprezentanți ai societății civile, angajați 
în prevenirea traficului de persoane, în protecția și asistarea victimelor acestuia, organizează campanii de 
informare privind fenomenul traficului de persoane și riscurile la care sunt supuse victimele acestuia23. 

g. Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale 
și Ministerul Sănătății  

Conform Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 
și combaterea violenței în familie, ministerele menționate au obligația elaborării și difuzării de materiale 
documentare privind prevenirea, cauzele și consecințele violenței domestice (art. 9). 

 

  

                                                           
22 Metodologia cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra 
copilului și de violență în familie din 19.01.2011, pct. IV. 
23 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. 
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IV. IDENTIFICAREA VICTIMELOR VIOLENȚEI DE GEN MIGRANTE 

În cazul unora dintre tipurile de violență de gen rolurile în ceea ce privește identificarea, asistența 
și protecția sunt foarte clar definite. În alte situații însă, identificarea depinde de nivelul de pregătire și de 
proactivitatea instituțiilor și a profesioniștilor care înțeleg impactul violenței de gen asupra persoanelor și 
asupra respectării drepturilor acestora. 

Referindu-se la identificarea victimelor traficului de persoane (unul dintre tipurile cele mai grave 
de violență de gen) Oficiul Națiunilor Unite  pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) arată că „eșecul în 
identificarea victimelor înseamnă, cel mai probabil, că persoanele respective nu vor beneficia de 
drepturile lor. Prin urmare statele au obligația de a se asigura că identificarea poate avea loc și că acest 
lucru chiar se întâmplă”24. Această afirmație trebuie să caracterizeze însă situația victimele tuturor 
formelor de violență de gen, care trebuie să beneficieze de identificarea timpurie și corectă ca victime, 
iar această etapă  trebuie să fie tratată ca prioritate. 

Cadrul legal din România acoperă problematica violenței de gen din mai multe perspective, atât 
din cea a legislației penale (care abordează majoritatea tipurilor de violență de gen, încadrându-le ca 
infracțiuni) cât și din cea a legislației civile (care se referă la asigurarea drepturilor victimelor violenței de 
gen), sau a normelor interne care organizează activitatea instituțiilor relevante25. 

Potrivit legislației române identificarea victimelor migrante ale violenței din centrele regionale 
de cazare şi proceduri pentru solicitanți de azil revine în principal Inspectoratului General pentru 
Imigrări, Inspectoratului General al Poliției Române, Agenției Naționale Împotriva Traficului de 
Persoane, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, instituțiilor din domeniul 
sănătății, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, autorităților publice locale prin 
serviciile publice de asistență socială și asistenții medicali comunitari, școlilor, asistenților sociali din alte 
structuri publice și private, centrelor regionale de integrare, oricăror persoane fizice sau juridice care 
lucrează/interacționează cu copii sau angajații instituțiilor publice sau private, victimele majore sau 
minore însele. 

Potrivit Legii nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii 
și protecției victimelor infracțiunilor26 responsabilitatea identificării victimelor infracțiunilor o poartă atât 
organele judiciare, precum și orice alte instituții ale statului care „în exercitarea atribuțiilor, intră în 

                                                           
24 https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-8/key-issues/identification-of-victims.html. 
25 Cadrul normativ introduce și noțiunea de semnalare. Potrivit Metodologiei-cadru din 19 ianuarie 2011 privind prevenirea și 
intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie „semnalarea 
este procesul prin care o situație de violență asupra copilului, respectiv de violență în familie este adusă la cunoștința 
autorităților abilitate să ia măsuri în interesul victimei, urmând ca acestea să asigure accesul acesteia la serviciile specializate 
din acest domeniu și o atitudine potrivit legii față de presupusul făptuitor/agresor” (IV.1.3). Semnalarea presupune o etapă 
ulterioară de confirmare a statutului de victimă a violenței de către instituțiile abilitate. 
26 modificata prin Legea nr. 97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor. 

https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-8/key-issues/identification-of-victims.html
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contact cu persoane care sunt potențiale victime ale infracțiunilor” (art. 3.7). Acestea au responsabilitate 
informării și referirii acestora (art.37, alin. (1)) către serviciul sau compartimentul specializat pentru 
sprijinirea victimelor infracțiunilor din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului 
sau altor furnizori de servicii sociale publici sau privați (art. 31, alin. (3)). În cazul copiilor victime ale 
violenței, evaluarea și acordarea serviciilor de sprijin și protecție prevăzute în prezenta lege se face de 
către compartimentele specializate de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri 
din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului (art. 31, alin. (3)). 

Conform Metodologiei-cadru din 19 ianuarie 2011 privind prevenirea și intervenția în echipă 
multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie identificarea 
situațiilor de violență în familie se realizează de către profesioniștii care intră primii în contact cu adultul 
victimă din următoarele domenii de activitate: sănătate, poliție, jandarmerie și asistență socială (unitățile 
de prevenire și combatere a violenței în familie publice sau private). „Identificarea situațiilor de violență 
în familie se realizează de către SPAS/persoanele cu atribuții în asistență socială prin colectarea și 
verificarea informațiilor de la structurile comunitare consultative și, acolo unde acestea nu sunt încă 
organizate, de la actorii sociali din comunitate: directorii unităților de învățământ, șefii 
unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române, cadrele medico-sanitare (medicul de familie, 
asistența medicală comunitară, mediatorul sanitar), preoții etc.” 

a. Inspectoratul General pentru Imigrări 

Așa cum am arătat anterior, Inspectoratul General pentru Imigrări este una din instituțiile centrale 
în ceea ce privește evaluarea inițială a situației solicitanților de azi și asistența ulterioară a acestora și a 
persoanelor beneficiare a unui statut de protecție. Identificarea victimelor violenței de gen este un pas 
esențial în integrarea acestora prin creșterea eficienței programelor derulate. 

Ordonanța de Urgență nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România 
menționează o serie de drepturi pe care le au persoanele vulnerabile cazate în centrele pe care le 
administrează Inspectoratul. Între persoanele vulnerabile sunt incluse și persoanele „care au fost supuse 
torturii, violului şi altor forme grave de violență psihică, fizică sau sexuală” (art. 2), adică victimele 
diverselor tipuri de violență de gen. Acestea au „dreptul la îngrijire medicală şi tratament adecvat 
situațiilor speciale în care se află” (art. 104), indiferent dacă actele de violență au avut loc în țara de 
origine, pe parcursul migratoriu sau în țara gazdă. Acordarea drepturilor menționate poate surveni numai 
după evaluarea statutului și a nevoilor persoanelor migrante din care să rezulte că acestea sunt victime 
ale violenței.  

Conform art. 33 din Legea nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie 
internațională sau un drept de ședere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene şi Spaţiului Economic European, în categoria persoanelor vulnerabile sunt incluse victimele 
traficului de persoane și persoanele care au fost supuse unor forme grave de violență psihologică. 
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Responsabilitatea determinării apartenenței la categoria persoanelor migrante vulnerabile este în 
autoritatea specialiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pe baza unei evaluări 
individuale in urma căreia vor fi contactate autoritățile responsabile în vederea acordării asistenței 
specializate. Persoanele vulnerabile migrante care au dobândit protecţie internațională sau un drept de 
ședere în România beneficiază de același regim de protecție prevăzut de legislația în vigoare pentru 
cetățenii români aflați în situații similare (art. 33 și 34). 

 Centrele regionale de cazare și proceduri din România dețin proceduri privind gestionarea unor 
episoade de violență de gen. Conform art. 60 din Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale 
de proceduri și cazare a solicitanților de azil din 25.08.2016 publicat în Monitorul Oficial al României la 02 
septembrie 2016,  sunt propuse trei direcții în vederea gestionării situațiilor de violență sexuală sau de 
gen, respectiv: 

a) informarea persoanele cazate în centre cu privire la ce este violența sexuală sau de gen, 
precum și cu privire la consecințele producerii acestor fapte; 

b) sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente și aplicarea de sancțiuni în cazul 
producerii unor astfel de situații pe perioada cazării în centru; 

c) colaborarea cu organizații și organisme neguvernamentale naționale și internaționale, precum 
și cu autoritățile și instituțiile publice cu atribuții pe această linie, pentru asistarea adecvată a 
victimelor, pe perioada cazării în centru. 

Solicitanților de azil cazați în Centrele Regionale le este interzis să exercite acte de violență asupra 
personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalți străini 
cazați, precum și asupra oricăror altor persoane (art. 22, lit. b). 

Regulamentul prevede și obligativitatea informării persoanelor migrante, sub semnătură, la 
momentul cazării în centre, cu privire la drepturile, obligațiile, interdicțiile și sancțiunile disciplinare 
aplicabile pe timpul cazării lor în centru (art. 5). Informarea se realizează într-o limbă pe care străinul o 
înțelege sau se presupune în mod rezonabil că o înțelege și în care poate comunica în mod clar.  

În concluzie, așa cum a arătat mai sus, Inspectoratul General pentru Imigrări prin instituțiile din 
subordinea sa are obligația legală privind efectuarea unor demersuri privind identificarea. Importanța 
acordării unei atenții deosebite identificării victimelor de către IGI este dată și de faptul că acesta poate 
asigura identificarea timpurie a cazurilor de violență de gen. 

 b. Inspectoratul General al Poliției Române 

Pe lângă atribuțiile precizate de Legea 211 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 
victimelor infracțiunilor Inspectoratul General al Poliției Române are obligații specifice privind 
identificarea victimelor unor forme ale violenței de gen.  
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Conform Legii 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 
și combaterea violenței în familie polițistul este primul profesionist care stabilește calitate de victimă a 
persoanei abuzate și o identifică formal în cazul emiterii ordinului de protecţie provizoriu (art. 223).  

Conform Ordinului nr. 335 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Mecanismului național de 
identificare și referire a victimelor traficului de persoane victima „este identificată de către organele 
judiciare, respectiv structuri specializate ale poliției, cu atribuții în domeniul traficului de persoane: 
direcția, brigăzile și serviciile de combatere a criminalității organizate, poliția judiciară, poliția de frontieră, 
birouri și servicii DIICOT (Secțiunea F. Proceduri de Referire, pct. 1). Potrivit aceluiași document victima 
va fi informată cu privire la dreptul la asistenţă juridică, drepturile procesuale, precum şi la alte drepturi 
și va fi referită către instituţia sau organizaţia responsabilă pentru coordonarea activităţilor de acordare 
a asistenţei şi monitorizare a acestora respectiv Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
(Secțiunea F. Proceduri de Referire, pct. 3). 

c. Instituțiile și profesioniștii din domeniul sănătății 

Conform Ordonanței nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de 
medicină legală în vigoare de la 21 martie 2000, în situația în care în timpul evaluării situației persoane 
migrante identifică aspecte care pot constituit indicii ale unei potențiale victimizări Institutul de Medicină 
Legală are obligația de a efectua expertize, examinări, constatări, examene de laborator și alte lucrări 
medico-legale asupra persoanelor în viață în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracțiunile 
contra vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor care solicita examinarea. 

Conform art. 9 din Legea Nr. 174/2018 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie medicii de familie şi medicii specialiști 
din sistemul de sănătate public sau privat au obligația să noteze în fișa pacientului suspiciunile de violenţă 
domestică27. 

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 menționează faptul că „toate informațiile privind starea 
pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt 
confidențiale chiar şi după decesul acestuia” (art. 21) și pot fi furnizate doar cu acordul explicit al 
pacientului sau fără acordul pacientului în situațiile cerute în mod explicit de lege (art. 22). O prevedere 
explicită privind raportarea cazurilor de violență asupra copiilor este cea din art. 96 din Legea 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului: „Orice persoană care, prin natura profesiei sau 
ocupației sale, lucrează direct cu un copil și are suspiciuni în legătură cu existența unei situații de abuz sau 
de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul public de asistență socială sau direcția generală 
de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.” 

                                                           
27 Informațiile și probele colectate de medici pot fi utilizate pentru confirmarea statutului de victimă, pentru planificarea și 
acordarea de servicii eficiente de reabilitare și protecție și pentru acordarea de drepturi și beneficii prevăzute de legislația în 
vigoare (a se vedea secțiunea „Protecția și asistența victimelor violenței”). 
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Art. 22 din Legea 46/2003 restrânge posibilitatea medicului legist, a medicului de familie și sau a 
medicilor specialiști de a anunța autoritățile cu privire la o situație de violență de gen în cazul persoanelor 
adulte. Mai mult, orice „amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor 
în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 
consimțământul pacientului” (art. 25, alin. (1). Totuși, cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru 
sine sau pentru sănătatea publică sunt exceptate de la prevederile alin. (1). În consecință medicul poate 
să întreprindă acțiuni care au ca scop influențarea în sens pozitiv a stării de sănătate a victimei violenței, 
protecția acesteia sau a sănătății publice – de exemplu să notifice membri ai familiei sau alte persoane 
semnificative pentru victimă, asistentul social sau autoritățile cu privire la semnele abuzului identificate. 

Codul de Deontologie Medicală aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naționale a Colegiului 
Medicilor din România nr. 3/04.11.2016, menționează faptul că medicul trebuie să păstreze secretul 
profesional şi să acționeze în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din 
punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa (Art. 17). Totuși, Codul permite derogări de 
la regula păstrării secretului profesional în situații prevăzute în mod expres de lege (art. 20). 

Un medic poate considera că este etic să divulge informaţii confidențiale, chiar și în absența 
acordului pacientului, atunci când există un pericol sau o amenințare iminentă la adresa pacientului sau 
a altor persoane, dacă această amenințare poate fi îndepărtată numai prin încălcarea confidențialității, 
conform Codului Internațional al Eticii Medicale al Asociației Medicale Mondiale (1949). 

Medicul poate referi, cu acordul pacientului, cazul către asistentul social din cadrul instituției sau 
alți furnizori de servicii sociale pentru victime, cu scopul informării acesteia privind drepturile pe care le 
are ca şi victimă a violenţei de gen identificată și pentru oferirea de servicii de asistență și protecție.  

Asistenții medicali comunitari (din subordinea autorităților publice locale) conform Normelor 
Metodologice din 23 mai 2019 privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență 
medicală comunitară, publicat în Monitorul Oficial nr. 458 din 7 iunie 2019, art. 10, lit. o, identifică și 
notifică autorităților competente cazurile de violență domestică, cazurile de abuz, alte situații care 
necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare. 

d. Direcția generală de asistență socială și protecţia copilului 

În domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, direcțiile generale de asistență sociala și 
protecţia copilului, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al direcției generale de 
asistență socială și protecția copilului din 08.11.2017, Art. 10, partea B, Pct. 7 direcțiile au ca sarcini 
identificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumarea 
părțile către servicii de specialitate sau mediere. 

În ceea ce privește cazurile de violență asupra copiilor, conform Legii 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului au 
obligația verificării tuturor sesizărilor privind posibile cazuri de abuz, exploatare și oricăror forme de 
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violenţă asupra copilului (art. 98). Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la 
nivelul fiecărei direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului funcționează telefonul copilului 
(art. 96). 

 e. Serviciul public de asistență socială 

Conform Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie, serviciul public de asistență socială din cadrul primăriilor 
trebuie să aibă în structură o echipă mobilă care are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare inițială, 
transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima violenței necesită îngrijiri 
medicale și sesizarea organelor de cercetare penală și/sau sesizarea organelor competente pentru 
emiterea unui ordin de protecție provizoriu (art. 35). 

f. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane  

Conform Ordinului nr. 1072/2007 pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și 
referire a victimelor traficului de persoane, Secţiunea E.5. Modalități concrete de identificare și repatriere 
a victimelor traficului de persoane în România Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, 
operează o linie telefonică gratuită28 destinată publicului larg și în special victimelor traficului de persoane 
sau persoanelor care au cunoștință despre existența unei posibile situații de trafic de persoane.  

g. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați operează în baza Hotărârii nr. 
1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței 
în familie pentru perioada 2013-2017 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale 
pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017, o linie 
telefonică gratuită29, cu un număr unic de contact, pentru semnalarea de situații de violență domestică, 
trafic de persoane, discriminare de gen sau discriminare multiplă.  

h. Asistenții sociali din alte structuri publice sau private 

Conform Codului deontologic al profesiei de asistent social, în temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a din 
Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social și ale art. 7 alin. (2) lit. g din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Colegiului Național al Asistenților Sociali, publicat în Monitorul Oficial al 
României, partea I nr. 173/6.III.2008, Art. 26.3 asistenții sociali care identifică situații de violență împotriva 
femeilor pot dezvălui informații confidențiale fără acordul beneficiarilor, când nedezvăluirea acestora ar 
pune în pericol viața, integritatea fizică a beneficiarilor sau a altor persoane. 

  

                                                           
28 TelVerde:  0 800 800 678 (apel naţional gratuit) sau 004 021 313 31 00 (apelabil şi din străinătate). 
29 TelVerde:  0800.500.333, serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile iar numărul de telefon este apelabil gratuit din orice rețea 
cu acoperire națională din Romania29.  
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i. Cadrele didactice  

Cadrele didactice au obligația, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, de a „referi centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului 
Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice 
altă formă de violență asupra copilului și de a semnala serviciului public de asistență socială sau, după caz, 
direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aceste cazuri” (art. 52, alin. (4)). 

j. Centrele regionale de integrare 

 Centrele regionale de integrare din România joacă un rol important în procesul de integrare a 
persoanelor cu o formă de protecție în România fiind operate de organizații nonguvernamentale din 
România care oferă servicii similare în 11 Centrele Regionale de Integrare, organizate în 5 regiuni 
geografice: București, Brașov, Craiova, Timișoara, Oradea, Constanța, Galați, Iași, Rădăuți, Cluj-Napoca și 
Baia Mare. În cadrul centrelor se oferă o abordare unitară la nivel național de servicii integrate, de tipul 
one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi asistenței de care persoanele cu o formă de protecție în 
România și resortisanți ai țărilor terțe au nevoie: accesare a unui loc de muncă, acces la servicii de 
sănătate/psihologice, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă 
la viața comunității. 

În cadrul programului de integrare gestionat de Inspectoratul General pentru Imigrări, împreună 
cu Centrele Regionale de Integrare, persoanele cu o forma de protecție au obligativitatea participării la 
un curs standard de acomodare culturală care include informații generale despre România, despre viața 
de zi cu zi, despre drepturile, libertățile și obligațiile fundamentale, precum și alte informații utile pentru 
gestionarea așteptărilor și integrarea în România. În cadrul lecției Nr. 6. Drepturi și responsabilități si Nr. 
8. Sănătate sunt abordate pe scurt tema violenței domestice și a drepturilor pe care un străin le are în 
România. Asistenții sociali și managerii de caz ai persoanelor cu o formă de protecție în România realizează 
o evaluare inițială a acestora și identifică eventualele situații de risc. În acest sens ei pot oferi informare, 
consiliere și pot referi cazurile în vederea asigurării protecției victimelor violenței. 

k. Orice persoană fizică sau juridică care lucrează/interacționează cu copii sau angajații instituțiilor 
publice sau private, sau victimele majore sau minore însele. 

Conform  Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului orice persoană 
fizică sau juridică, sau angajații instituțiilor publice sau private care lucrează/interacționează cu copii sunt 
obligate sa notifice de urgență direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului dacă au 
suspiciuni în legătură cu existența unei situații de abuz, neglijare sau rele tratamente aplicate unui minor. 
De asemenea, victimele însele pot solicita asistență și/sau protecție prin intermediul serviciului telefonul 
copilului (art. 89 și 96). 
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V. PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA VICTIMELOR VIOLENȚEI DE GEN MIGRANTE 

Un rol important în implementarea măsurilor de protecție și asistență a victimelor migrante ale 
violenței de gen revine Inspectoratului General pentru Imigrări, serviciilor publice de asistență socială, 
direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, Inspectoratului General al Poliției Române, 
Ministerului Justiției, Agenției Națională împotriva Traficului de Persoane, organizațiilor 
nonguvernamentale. 

Asistența și protecția victimelor violenței de gen în România este abordată de Metodologia-cadru 
privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra 
copilului şi de violenţă în familie şi Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 
persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, 
aprobate prin Hotărârea nr. 49 din 19 ianuarie 2011 a Guvernului României. 

Scopul celor două documente este de a stabili un cadru metodologic comun pentru autorităţile 
responsabile cu protecţia copilului şi a familiei împotriva violenţei, pentru furnizorii de servicii din acest 
domeniu şi profesioniștii care lucrează direct cu copiii, familiile acestora şi presupușii făptuitori/agresori. 

Metodologia-cadru detaliază standardele minime obligatorii și de calitate relevante, principiile și 
etapele managementului de caz pentru asistența victimelor femei, bărbați și copii, tipologii ale agresorilor, 
consecințele violenței, actorii instituționali cu rol în asistența și protecția victimelor etc. Metodologia se 
aplică în cazul tuturor copiilor români, inclusiv copiii români migranţi victime ale violenţei pe teritoriul 
altor state, precum şi copiilor cetățeni străini, cu sau fără statut de refugiat, aflaţi pe teritoriul României 
(art. 3). 

a. Inspectoratul General pentru Imigrări 

Inspectoratul General pentru Imigrări oferă solicitanților de azil cazare în cadrul centrelor 
regionale (asigurate la cerere), asistență materială (care se oferă doar pentru persoanele cazate în centru 
și constă în acordarea unei sume în bani pentru acoperirea cheltuielilor de hrană și transport și produse 
de igienă), servicii de consiliere, informare și acces la procedura de azil, asistență psihologică și medicală30. 

Psihologul centrului realizează evaluarea psihologică a solicitanților de azil cazați, întocmește fișele 
de observație psihologică și acordă asistență de specialitate pe toată durata cazării. Pentru solicitanții de 
azil identificați cu probleme psihologice sau psihiatrice, psihologul informează imediat directorul centrului 
sau înlocuitorul legal al acestuia și face propuneri pentru efectuarea unor consultații de specialitate (art. 
45). 

                                                           
30 Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din 25.08.2016 
publicat în Monitorul Oficial al României la 02 septembrie 2016. 
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Pentru gestionarea situațiilor de violență sexuală sau de gen în centrele regionale de proceduri și 
cazare conducerea centrului trebuie să ia următoarele măsuri ce vizează informarea persoanelor cazate 
în centru cu privire la cazurile de violență sexuală sau de gen, precum și cu privire la consecințele 
producerii acestor fapte. În cazul producerii unor astfel de situații pe perioada cazării în centru, 
conducerea centrului trebuie să sesizeze autoritățile și instituțiile publice competente și să aplice 
sancțiuni31, în mod gradual, în funcție de gravitatea faptei (art. 60). 

Persoanele care au primit o formă de protecție în România (statut de refugiat sau protecție 
subsidiară) pot beneficia de asistență gratuită în vederea integrării în România printr-un program de 
integrare cu o valabilitate de până la 18 luni. Programul urmărește respectarea drepturilor și obligațiilor 
legale, inclusiv dreptul la accesarea de servicii specifice pentru victimele violenței de gen.  

Programele de integrare sunt “ansambluri de măsuri și activități necesare facilitării integrării 
sociale a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, desfășurate, la cererea acestora, 
prin cooperarea instituțiilor publice, a comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale care 
desfășoară activități în acest domeniu”32. 

Colaborează cu organizații și organisme neguvernamentale naționale și internaționale, precum și 
cu autoritățile și instituțiile publice cu atribuții pe această linie, pentru asistarea adecvată a victimelor, pe 
perioada cazării în centru. 

b. Serviciul public de asistență socială 

Conform Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie, serviciul public de asistență socială realizează evaluarea 
inițială, transportul la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri 
medicale și sesizează organele de cercetare penală, respectiv, dacă este cazul, sesizează organele 
competente pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu (art. 35). 

Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația (art. 7) de a asigura informarea  
victimelor violenței domestice cu privire la: 

a) instituțiile și organizațiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte 
forme de asistență și protecție a victimei, în funcție de necesitățile acesteia;  

b) instituţia de urmărire penală la care pot face plângere;  

c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;  

                                                           
31 Conform art. 47 din documentul citat sancțiunile care pot fi dispuse sunt: a) avertisment verbal; b) avertisment scris; c) 
suspendarea acordării sumei de 6 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presă, servicii 
de reparații și întreținere, cheltuieli cu produse de igienă personală pentru o perioadă de la o lună la 3 luni; d) evacuarea 
temporară din centru pentru 24 de ore; e) evacuarea temporară din centru pentru 7 zile; f) evacuarea definitivă din centru. 
32 Ordonanța nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România, art. 1. 
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d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite;  

e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părții vătămate și ale părții civile;  

f) condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat, potrivit legii. 

Conform Ordonanței de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 
privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, orice persoană victimă a unei 
infracțiuni are dreptul de „a fi recunoscută ca atare din momentul identificării, de a fi tratată cu respect, 
profesionalism, de a beneficia de protecție și sprijin individualizate, de a obține compensații financiare și 
de a i se restabili drepturile”33. De aceleași drepturi beneficiază și membrii familiei acesteia. Măsurile de 
informare, sprijin și protecție, inclusiv evaluarea, acordate nu sunt condiționate de introducerea unei 
plângeri în fața organelor de urmărire penală. 

Victimele pot primi locuințe sociale, acordate cu prioritate de către consiliile locale din localitatea 
de domiciliu34. 

c. Direcția generală de asistență sociala și protecția copilului  

Potrivit Legii 2011/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției 
victimelor infracțiunilor direcțiile generale de asistență sociala și protecţia copilului (DGASPC) au obligația 
oferirii de servicii pentru victimele violenței de gen prin intermediul unui compartiment specializat pentru 
sprijinirea victimelor infracțiunilor. În cazul copiilor victime ale violenței, evaluarea și acordarea serviciilor 
de sprijin și protecție prevăzute în prezenta lege se face de către compartimentele specializate de 
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri din cadrul DGASPC (art.31, alin. (3)). 

Conform Legii nr. 211/2004, în ceea ce privește procesul de asistență a victimelor infracțiunilor, 
DGASPC au responsabilitatea de a prelua cazurile de violență de gen, de a furniza informații victimelor 
privind drepturile pe care acestea le au și serviciile de care pot beneficia, de a evalua situația victimei 
pentru a se determina care sunt măsurile de sprijin și protecție de care aceasta poate beneficia, de a 
acorda serviciile de sprijin și protecție și de a monitoriza și evalua serviciile de sprijin și protecție. DGASPC 
pot de asemenea să refere victimele către compartimentele și furnizorii de servicii sociale (art. 32). 

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială 
organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din 08.11.2017, servicii sociale 
destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice (art. 8, pct. 2) și care vizează promovarea bunăstării, 
siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea situație de criză și reluarea unei 
vieți independente, sunt: 

- centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice; 

                                                           
33 OUG nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 
protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative, art. 1. 
34 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, art. 32. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200008
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- centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice; 
- locuinţe protejate; 
- centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice; 
- centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei; 
- centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor 

măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor35 36. 

DGASPC oferă victimelor traficului de persoane cazare (conform „Legii nr. 678/2001 privind 
prevenirea și combaterea traficului de persoane”) la cerere, temporar, în centre de asistență și protecție 
sau în locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane, aflate în subordinea consiliilor județene 
Arad, Botoșani, Galați, Giurgiu, Iași, Ilfov, Mehedinți, Satu Mare și Timiș (Art. 32). 

Echipele Intersectoriale Locale (EIL) coordonate de DGASPC au și rol în asigurarea serviciilor de 
asistență pentru victimele violenței de gen. EIL are rol consultativ pentru managerii de caz, în ceea ce 
privește particularitățile cazurilor și cooperarea dintre instituțiile participante la managementul de caz, 
precum și pentru factorii de decizie, în ceea ce privește elaborarea de strategii, revizuirea acestora, 
înființarea de servicii prin formularea unor recomandări. 

d. Inspectoratul General al Poliției Române  

Inspectoratul General al Poliției Române poate emite prin „polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să 
fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc”, conform Legii nr. 
174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie, un ordin de protecție provizoriu (art. 221). 

Prin ordinul de protecție provizoriu se pot dispune una ori mai multe măsuri de protecție (art. 224), 
pentru o perioadă de 5 zile, care vizează diminuarea riscului iminent constatat cu privire la siguranța 
victimei: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul 
dreptului de proprietate; 

b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună; 

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de 
membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a 
persoanei protejate; 

                                                           
35 Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
prevenirii și combaterii violenței domestice stabilește cadrul pentru implementarea tuturor acestor servicii. Acestea sunt 
oferite cu titlu nediscriminatoriu, gratuit și facil pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice (conform Anexei I, 
Principii Directoare). 
36 Aceste standarde sunt obligatorii și pentru furnizorii privați de servicii sociale. 
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d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; 

e) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute. 

Organele judiciare din Romania au obligația de a informa victimele infracțiunilor migrante 
despre37: 

a) serviciile și organizațiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență a 
victimei, în funcție de necesitățile acesteia; 

b) organul de urmărire penală la care pot face plângere; 

c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept; 

d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite; 

e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate și ale părții civile; 

f) condițiile și procedura pentru a beneficia de protecția martorilor, cu modificările ulterioare; 

g) condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat; 

h) dreptul de a fi informate, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat 
la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod, conform 
Codului de procedură penală. 

i) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege 

j) autoritatea judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obținerea de informații privind 
stadiul cauzei, precum și datele de contact ale acesteia, dacă victima înțelege să depună o plângere. 

Dacă victima nu vorbește sau nu înțelege limba română, aceasta poate cere să primească, ulterior, 
și traducerea confirmării scrise (art. 4, alin. (3)). 

e. Ministerul Justiției 

Ministerul Justiției, prin intermediul instanței de judecată emite hotărâri judecătorești date în 
regim de urgenţă pentru emiterea unui ordin de protecție (neprovizoriu) conform Legii nr. 25 din 9 martie 
2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie (art. 26). Ordinul este în competența judecătoriei de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau 
reședința victima, cu o durata de maxim 6 luni de la data emiterii ordinului, cu următoarele obligații sau 
interdicții: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul 
dreptului de proprietate;  

                                                           
37Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, art. 4., alin. (1). 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/44014
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b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;  

c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci 
când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;  

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii 
acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de 
învățământ a persoanei protejate;  

e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care 
persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;  

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;  

g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;  

h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.  

Cetățenii străini ori apatrizi care locuiesc legal în România și care sunt victimele ale unor acte de 
violență comise cu intenție au dreptul la compensații financiare, acordate la cerere3839. În situația în care 
fapta s-a produs pe teritoriul României „cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a 
cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru 
acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal” (art. 28). 
Dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, gestionarea 
procesului solicitării și aprobării acordării de compensații financiare victimelor infracțiunilor revine 
Direcției drept internațional și tratate - Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și 
comercială din cadrul Ministerului Justiției (conform Ordinului nr. 1319/2008 pentru punerea în aplicare 
a dispozițiilor privind procedura de obținere a compensațiilor financiare de către victimele infracțiunilor 
intenționate comise cu violență în situații transfrontaliere prevăzute în Legea nr. 211/2004 privind unele 
măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor).  

                                                           
38 „tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare 
corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a 
victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-220 din Codul penal, o 
infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, 
precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență” (art. 21). 
39 Conform art. 21 din Legea 211/2004, (1) Compensația financiară se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele 
de urmărire penală în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii. (2) În cazul victimelor prevăzute la art. 23 alin. (1) 
lit. b, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care victima a luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii. (3) Dacă victima 
s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de 
la data la care a încetat starea de imposibilitate. (4) Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cele puse sub interdicție 
nu au obligația de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii. Reprezentantul legal al minorului 
sau al persoanei puse sub interdicție poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii. 
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Victimele violenței40, sau după caz soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor 
decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul 
penal, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei au dreptul, la 
cerere, la asistență juridică gratuită (art. 14). Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se 
depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima (art. 17). 

Ministerul Justiției și Ministerul Administrației și Internelor, cu sprijinul Ministerului Comunicațiilor 
și Tehnologiei Informației, asigură funcționarea unei linii telefonice disponibile permanent pentru 
informarea victimelor infracțiunilor41. 

f. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane 

Pe lângă rolul privind prevenirea și identificarea victimelor traficului de ființe umane, Agenția 
Națională împotriva Traficului de Persoane are și rolul de coordonare a mecanismului național de 
identificare și referire a victimelor traficului de persoane. Mecanismul cuprinde ansamblul de măsuri și 
acțiuni întreprinse în coordonare de către instituțiile statului și diferite organizații neguvernamentale, 
destinate protejării drepturilor fundamentale ale victimelor traficului de persoane și asigurării nevoilor de 
asistență și protecție ale acestora. Mecanismul „urmărește adoptarea unui răspuns unitar, coordonat de 
către toate instituțiile și organizațiile implicate în lupta antitrafic, fapt care conduce la îmbunătățirea 
capacității de identificare a victimelor traficului de persoane și de asigurare a protecției și asistenței 
acestora, indiferent de instituția sau organizația cu care aceasta intră în contact pentru prima dată”42. 

Din mecanismul național de identificare și referire a traficului de persoane fac parte structurile 
specializate ale poliției naționale, poliția de frontieră, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Inspectoratul General pentru Imigrări, misiunile diplomatice 

                                                           
40 ale infracțiunile de omor, omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, 
prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o 
infracțiune de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din 
Codul penal (art. 14). 
41 a) tipul de sprijin pe care victimele îl pot primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în care este relevant, informații de bază 
privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă; b) 
organul de urmărire penală la care pot face plângere; c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa pentru 
exercitarea acestui drept; d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite; e) drepturile procesuale ale 
persoanei vătămate și ale părții civile; f) condițiile și procedura pentru a beneficia de dispozițiile art. 113 din Codul de procedură 
penală, precum și de dispozițiile Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările ulterioare; g) condițiile și 
procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat; h) dreptul de a fi informate, în cazul în care inculpatul va 
fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în 
orice mod, conform Codului de procedură penală; i) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege; j) autoritatea 
judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obținerea de informații privind stadiul cauzei, precum și datele de contact 
ale acesteia, dacă victima înțelege să depună o plângere; k) în cazul în care victima își are reședința sau locuința permanentă 
pe teritoriul unui alt stat membru UE, informații privind posibilitatea de depunere a plângerii penale sau a cererii de acordare 
a compensației financiare din partea statului pe teritoriul statului respectiv, precum și faptul că există posibilitatea, conform 
legislației privind cooperarea judiciară internațională, ca aceasta să fie audiată de autoritățile judiciare române fără a fi 
prezentă pe teritoriul României. 
42 Ordinul nr. 1072/2007 pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane. 
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ale României, Organizația Internațională pentru Migrație – Misiunea din România, direcțiile generale de 
asistență socială și protecția copilului, organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul 
prevenirii și asistenței victimelor traficului de ființe umane etc. 

Conform Ordinului 1072/2007 reprezentantul centrului regional al ANITP realizează evaluarea 
inițială a victimei pentru identificarea nevoilor de asistență specializată ale victimei și (cu acordul 
persoanei) asigură referirea acesteia pentru asistență în regim de urgență. ANITP desemnează un 
responsabil de caz care monitorizează asistența acordată victimei și menține legătura cu aceasta în 
vederea pregătirii pentru toate etapele necesare desfășurării procesului penal. Agenția anunță furnizorul 
de servicii sociale și transmite acestuia, cu acordul persoanei, informațiile necesare pregătirii intervenției 
de caz. De asemenea, ANITP asigură victimei suportul necesar pentru prezentarea în vederea audierii 
acesteia de către organele judiciare.43 

 g. Organizațiile nonguvernamentale 

Organizațiile nonguvernamentale oferă serviciile complementare persoanelor migrante cazate în 
centrele regionale de proceduri și cazare, cofinanțate prin fonduri administrate de Inspectoratul General 
pentru Imigrări sau din fonduri proprii. Sunt oferite servicii de informare și consiliere socială, orientare pe 
piața muncii, servicii de asistență medicală și psihologică, servicii de consiliere juridică, cursuri de limba 
română și activități de acomodare culturală și recreaționale. 

Aceste tipuri de servicii sunt oferite de organizațiile nonguvernamentale și persoanelor beneficiare 
ale unei forme de protecție și resortisanților țărilor terțe, în cadrul centrelor regionale de integrare (CRI). 

  

                                                           
43 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, art. 27. 
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V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Pentru prevenirea violenței de gen, facilitarea identificării timpurii a victimelor migrante și 
acordarea asistenței pentru recuperarea și reabilitarea acestora propunem implementarea unor măsuri 
ce vizează promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea 
situație de criză și reluarea unei vieți independente44. 

1. Instituțiile care au ca atribuții identificarea victimelor migrante ale violenței de gen să creeze/să 
dețină și să aplice proceduri și instrumente specifice privind identificarea timpurie a victimelor. 

2. Crearea și implementarea de politici  proprii  de  protecție împotriva violenței de gen,  inclusiv  
mecanisme interne de prevenire a exploatării sexuale și de raportare a abuzului. 

3. Instituțiile care au ca atribuții identificarea victimelor migrante ale violenței de gen să formeze 
personalul pentru identificarea tuturor formelor de violență de gen. 

4. Formarea practicienilor și voluntarii care lucrează în sistemul de recepție, profesioniștii din poliție, 
din sistemul de justiție penală, serviciile sociale și sistemul de sănătate etc. cu privire la: 

o impactul și indicatorii violenței de gen; 
o riscurile specifice pe care le înfruntă femeile și fetele migrante; 
o barierele în calea dezvăluirii abuzului și a accesului la justiție pentru victimele violenței de 

gen; 
o abordarea centrată pe victimă/supraviețuitor. 

5. Includerea violenței de gen între temele abordate în cursul de acomodare din cadrul programului 
de integrare gestionat de Inspectoratul General pentru Imigrări destinat beneficiarilor unei forme de 
protecție. 

6. Implementarea de campanii de prevenire cu privire la tipurile de violență de gen și impactul 
acestora în rândul grupurilor de migrați și a populației generale cu suportul mediatorilor interculturali. 

7. Implementarea de campanii de prevenire cu privire la tipurile de violență de gen și impactul 
acestora în rândul grupurilor de migrați cu privire la drepturi și valori europene (de ex. egalitate de șanse 
sau drepturile sexuale și reproductive). 

8. Asigurarea unui spațiu de sigur pentru femei în cadrul centrelor de cazare și proceduri, care să 
urmărească respectarea diversității și diferitele nevoi determinate de violența de gen. 

                                                           
44 O parte din recomandările cuprinse în această lucrare provin din „Carta UE pentru consolidarea protecţiei femeilor și fetelor 
din centrele de recepție pentru solicitanții de azil împotriva violentei de gen” realizată în cadrul proiectului SWIM, disponibilă 
la https://www.alternativesociale.ro/proiectul-swim/. 

https://www.alternativesociale.ro/proiectul-swim/
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 9. Realizarea unei hărți a serviciilor pentru victime care să răspundă nevoilor lor; crearea unor 
mecanisme de referire sigure prin parteneriate formale și informale cu servicii externe, incluzând: 

o serviciile de îngrijire fizică, a sănătății sexuale și reproductive; 
o servicii de asistență psihosocială și de sănătate mentală; 
o consiliere juridică;  
o acces la justiție și acces la resurse financiare și materiale. 

10. Formarea unei rețele de mediatori interculturali și interpreți formați pe tema violenței de gen. 

11. Furnizarea de informații angajatorilor, agențiilor guvernamentale și actorilor privați cu privire la 
problematica violenței de gen. 

12. Crearea unei platforme inter-agenții la nivel național și european pentru diseminarea de informații 
pentru specialiști. 
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	În ceea ce privește cazurile de violență asupra copiilor, conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului au obligația verificării tuturor sesizărilor privin...
	e. Serviciul public de asistență socială
	a) instituțiile și organizațiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență și protecție a victimei, în funcție de necesitățile acesteia;
	b) instituţia de urmărire penală la care pot face plângere;
	c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;
	d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite;
	e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părții vătămate și ale părții civile;
	f) condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat, potrivit legii.
	Conform Ordonanței de urgență nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, orice persoană victimă a unei infracțiuni are dreptul de „a fi recunoscută ca a...
	Prin ordinul de protecție provizoriu se pot dispune una ori mai multe măsuri de protecție (art. 224), pentru o perioadă de 5 zile, care vizează diminuarea riscului iminent constatat cu privire la siguranța victimei:
	a) evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
	b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună;
	c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
	d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
	e) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute.
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